
ОБЩИ УСЛОВИЯ 
КЪМ ТАРИФАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕЩИ И УСЛУГИ ОТ  

ПРОЕКТАНТСКО-ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА ПРИ БНТ 
 
 
 

 1. Тарифата за използване на вещите и услугите на Проектантско-
постановъчна база /ППБ/ се прилага еднакво за външни клиенти и продуценти, както 
и при оценяване на производствените разходи за създаване на телевизионните 
филми, които се продуцират от БНТ чрез Студия за телевизионни филми “Екран”, за 
създаване на предавания за програмите на БНТ от външни продуценти и за участие 
на БНТ в реализацията на копродукции. 

 2. Вещите и услугите на ППБ се ползват с квалифициран персонал на БНТ, 
освен ако това е обективно невъзможно. 

 3. Цените на вещите и услугите в Тарифа са в лева, без включен ДДС. 
  4. При наемане и използване на вещи и услуги на ППБ от чуждестранни 
продуценти и телевизионни оператори, цените в евро се преизчисляват в лева по 
курса на БНБ. 

 5. В Тарифата за нуждите на филмопроизводствения процес цените на 
вещите и услугите на ППБ са за един снимачен ден. Снимачният ден е с 
продължителност до 11 часа. Продължителността на така фиксирания снимачен ден 
може да бъде начислена в два последователни календарни дни при непрекъсната 
работа до 11 часа. Трудът на обслужващия квалифициран персонал е калкулиран на 
база 8 часов работен ден. В случаите, когато е необходимо полагането на 
допълнителен труд при филмови продукции, отработени часове извънреден труд се 
заплащат по извънтрудово правоотношение и са за сметка на изпълнителния 
продуцент, респ. на външния продуцент. 

 6. Тарифите се начисляват в снимачни дни, от деня на излизането от базата 
до деня на връщане. 

 7. Наемането на вещи и услуги на ППБ се извършва в деня преди заявения, 
след 14:00 часа и се връщат до 12:00 часа след деня, посочен в заявката за тяхното 
ползване. 

 8. При наемане на вещи само за 1 ден - петък, цената на услугата се 
начислява за два дни, като за неделния ден не се заплаща. 

 9. При наемане на вещи за срок от една седмица, неделния ден не се 
заплаща. 

10. При просрочване на времето в деня на връщане, след 12:00 часа, 
клиентът заплаща цената на услугата и за деня на забавата. 

11. При забавяне връщането на вещите след определения срок, клиентът 
заплаща 150% от базовата цена на ден, ако няма изрична писмена одобрена заявка 
за удължаване срока на тяхното ползване. 

12. При заявени, но неотказани или неизползвани вещи или услуги се заплаща 
пълния размер на цената, определена в Тарифата. 

13. За предоставените за ползване уникати на ППБ клиентът поема за своя 
сметка рисковете за тяхното опазване. При частично или пълно погиване клиентът 
заплаща цената им по експертна оценка завишена с 300%.  

14. При ползване на вещи от гардероба и реквизита от клиента, същите се 
връщат във вида, в който са получени. Ако се установи при приемането им в ППБ, че 
тяхната цялост е нарушена или са замърсени с вещества, които не могат да бъдат 
отстранени, клиентът заплаща тяхната цена по експертна оценка завишена с 200%. 

15. При наемането на оръжие, същото се предоставя с/на лице, притежаващо 
разрешително от „Служба КОС”. 



 

 

 

16. Застраховките на вещите от гардероба или реквизита и персонала, който 
ги обслужва, при командировки в чужбина се извършват от клиента, като 
застрахователната полица се издава в полза на БНТ, а застрахователната премия е 
за сметка на клиента. 

17. Вещите на ППБ се предоставят без транспорт. Ако е необходим такъв, то 
той се заявява отделно. 

18. За съхранение на вещи на клиенти по тяхно желание, които снимат на 
територията на ППБ се заплаща по 2.00 лв. на кв.м. за календарен ден. БНТ не носи 
отговорност за тяхното състояние. 

19. Отстъпки от Тарифата по цени, определени на снимачен ден, се 
предоставят единствено с изрично решение на УС на БНТ. 

20. За вече одобрени проекти в областта на българското филмово 
телевизионно творчество от Бюджетната комисия по филмопроизводство и УС на 
БНТ, важи действието на Тарифата, валидна към датата на подписване на 
съответния договор до изтичане на уговорения с него срок. 

21. Командировъчните на персонала са за сметка на клиента. 
22. Тарифата действа в рамките на една календарна година и се актуализира 

в началото на всяка следваща година. 
23. Всяко допълнение или изменение на приетата Тарифа се утвърждава с 

решение на Управителния съвет на БНТ. 
24. За предоставените за ползване, съгласно Тарифата вещи и услуги на ППБ 

– гардероб и реквизит и др. задължително се изготвя и подписва типов договор, 
утвърден от Управителния съвет на БНТ, както следва: 

- Договор за ползване вещи и услуги на „Проектантско-постановъчна база”. 
 

 
Настоящата Тарифа е приета с Решение на Управителния съвет на БНТ от 14 

октомври 2009 г., с Протокол 53, т. 3 и влиза в сила от 15 октомври 2009 г. 
 
 


